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IDEM 11 năm 2020 là triển lãm và hội nghị khoa học Nha khoa lớn nhất khu vực Châu Á Thái 
Bình Dương được tổ chức thường kỳ 2 năm một lần tại Singapore:
- Được quy tụ tất cả những diễn giả giỏi nhất trình bày các bài báo cáo với những thành tựu lâm 
sàng xuất sắc.
- Hội tụ hơn 500 gian hàng có thương hiệu lớn đến từ 38 quốc gia cập nhật những công nghệ 
nha khoa mới nhất toàn cầu.
- Singapore là đất nước nổi tiếng về sự sạch sẽ và văn minh hiện đại bậc nhất khu vực Đông 
Nam Á. Quốc đảo này còn là nơi tập trung nhiều khu vui chơi giải trí quy mô hàng đầu và nhiều 
khu trung tâm mua sắm với các thương hiệu nổi tiếng thế giới.
- Quý khách có cơ hội tham dự triển lãm nha khoa quốc tế và những giây phút du lịch vui vẻ, 
thoải mái tại đảo quốc Singapore, gặp gỡ và chia sẻ các kinh nghiệm, kiến thức về nha khoa 
cùng các đồng nghiệp Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế.

IDEM TOUR

SINGAPORE

IDEM 11

THAM DỰ TRIỂN LÃM NHA KHOA IDEM TẠI SINGAPORE
VÀ KHÁM PHÁ ĐẢO QUỐC SƯ TỬ

Chương trình tham dự hội nghị IDEM lần thứ 11 năm 2020 và tham quan các điểm
du lịch vui chơi giải trí nổi tiếng Singapore trong 4 ngày 3 đêm.

(24-26/04/2020)

r e l i a b l e  p a r t n e r



Bắt buộc phải có 4 nhóm hàng: BISCO, MICRO MEGA, CERKAMED, DENTAURUM 
(nhóm hàng Dentaurum được tính hệ số 1,2).
Thiết bị lớn Carestream, AMD Laser, Mectron được tính doanh số 50%.
Các thiết bị nhỏ được tính doanh số 100%.
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IDEM 11 - NĂM 2020
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

CÁCH TÍNH DOANH SỐ

Phòng khám ký hợp đồng mua hàng
trị giá      trong vòng 06 tháng.

Đặt 12 Implant ICX.

.000.000 vnđ120

Sẽ được 1 suất tham dự IDEM 11 diễn ra vào cuối tháng 04/2020 và tham 
quan đảo quốc Singapore 4 ngày 3 đêm trị giá 18.000.000 vnđ.

 028 3911 2170

facebook.com/congtytnhhnhakhoathaibinhduong

nhakhoathaibinhduong.com

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG
22-24 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM

{Hoặc

Đặc biệt mua 1 ghế Adec trong giai đoạn từ nay đến hết 31/12/2019 được tặng ngay 1 suất
tham dự IDEM.
Lưu ý: các hợp đồng IDEM sẽ không được áp dụng bất kỳ chương trình khuyến mãi hiện hành nào.

Chương trình có hiệu lực từ ngày 20/09/2019 đến 20/03/2020.


